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vastgesteld 
 
VERSLAG 
Vergadering Cliëntenraad regio Goeree Overflakkee d.d. 5 oktober 2015 
 
Aanwezig: dhr. Klepper (voorzitter), dhr. Molendijk, mevr. Klok , dhr. Breed, mevr. van 
der Welle (verslag), dhr. Vermeulen (DGM) 
 
Afwezig: mevr. Goossens, dhr. van der Meulen, dhr. Tukker, mevr. Van Loon 
 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. Mededelingen 

Vanuit CCR 
 Binnenkort heeft de CCR een themadag met de Raad van Bestuur over het thema 

route 2020.  

 Door de leden van de CCR zijn de Kennis en Cultuurdagen en de bijeenkomsten 

Besturings- en managementsmodel bijgewoond. 
De CCR ziet de uitkomsten met verwachting tegemoet. 

 

Vanuit bewonersraad 
 Het is de regio helaas nog niet gelukt om een vervanger te vinden voor de coach 

bewonersraad. In de tussentijd zijn er geen vergaderingen van de bewonersraad en 

woont de delegatie van de bewonersraad de vergaderingen van de Cliëntenraad niet 
bji. De regio blijft zoeken naar een oplossing. 

 

3. Ingekomen/uitgaande stukken 
 Condoleancebericht 

 Reactie op roosters 

 

4. Verslag en actielijst d.d. 6 juli 2015 
Naar aanleiding van: 

 In 2015 zullen de sluitingsdagen dagbesteding verspreid worden over 3 losse weken 

en daarnaast verspreid over het jaar losse dagen. Het RMT stelt a.s. donderdag de 
planning vast. 

 In het kader van het nieuwe zorgplan zullen leden van de projectgroep in de komende 

tijd de teams bezoeken om hen hierover te informeren. 

 Voor de functie van Cliëntvertrouwenspersoon heeft LSR een offerte uitgebracht. 

Binnenkort is hierover een gesprek, de CR is hierbij betrokken. 
 

Het verslag wordt vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen. 
 

5. Vanuit de Cliëntenraad 

 De Cliëntenraad heeft de roosters van de woningen opgevraagd en deze toegestuurd 

gekregen. De CR merkt op dat op een aantal woningen de nacht- en dagdiensten niet 
goed aansluiten. Het RMT gaat zoeken naar een oplossing hiervoor en komt hier nog 

op terug. Daarnaast wordt gesproken over het organiseren van bijeenkomsten per 
woning met ouders/verwanten, waarbij doelgroepmanager, medewerkers en 

ouders/verwanten samen zoeken naar de beste roosterstructuur binnen de 
beschikbare middelen en gestelde kaders. De CR spreekt dit aan. 

 Bijeenkomst ouders/verwanten 3 oktober 2015: het was een geslaagde bijeenkomst, 

jammer was wel dat de opkomst erg laag was.  
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6. Vanuit de regio 

 Begroting 2016: er is door de regio gekozen voor een andere systematiek van 

opbouwen van de begroting, zodat deze beter inzichtelijk is en aan iedereen uit te 

leggen. 
 

 
7. Rondvraag 

Etke: graag een planning van de vergaderingen voor volgende jaar. Deze wordt gemaakt. 

Actie secretariaat 
 

 
8. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten. 
 

 


